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EnercitEE handlar om lokalt arbete för effektiv energian-
vändning hos medborgare och offentliga lokala aktörer. 
EnercitEE står för European networks, experience and 
recommendations helping cities and citizens to become 
Energy Efficient. 

EU:s klimat- och energipaket är nyckeln till ett energi-
effektivt Europa med låga växthusgasutsläpp. 20-20-20 
är de tre övergripande målen: minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 % till 2020 jämfört med 1990 års 
nivåer, öka andelen förnybar energi till 20 % och minska 
energiförbrukningen med 20 %.

EnercitEE handlar om att genomföra EU:s mål i praktiken. 
EnercitEE som är en del av EU-programmet INTERREG IVC 
bygger vidare på erfarenheter och befintliga nätverk från 
föregångaren enercy’regio.

EnercitEE ska identifiera, analysera och sprida goda exem-
pel, främja erfarenhetsutbyte och genomföra pilotprojekt 
för energieffektivare medborgare och offentliga lokala 
aktörer.

Praktiska handledningar och policydokument som tas 
fram i EnercitEE kommer att vara till god nytta för Europas 
regioner för en effektivare energianvändning och bättre 
energipolicyer..
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Regionala Partner
Småland (Kalmar och Kronoberg) / Blekinge, Sverige
Energikontor Sydost 
Hans Gulliksson
Telefon: +46 706 20 83 03
E-post: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se

Emilia Romagna, Italien
ASTER
Mr Stefano Valentini
Telefon: +39 051 639 8124
E-post: stefano.valentini@aster.it
www.aster.it

Haute-Savoie, Frankrike
Haute-Savoie local authorities
Mr François Wurtz
Telefon: +33 4 50 33 5162
E-post: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr

Nedre Schlesien, Polen
Marshal’s Office of Lower Silesian Voivodeship
Mr Arkadiusz Suliga
Telefon: +48 71 776 9137
E-post: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

Emilia Romagna, Italien
Regional Council for Productive Activities, Commerce, Tourism
Mr Attilio Raimondi
Telefon: +39 051 527 6348
E-post: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Läs gärna mer på webbplatsen
www.enercitee.eu

Läs om bakgrund, insikter och goda exempel
på projektbloggen www.enercitee.eu/blog



LEEAN –  Många bäckar små handlar om att utbyta erfaren-
heter om hur man sprider information om energisparande och 
bidra till att ändra beteende till effektivare energianvändning. 
Ett informationsmaterial som är riktat till hyresgäster tas fram 
och kommunernas klimat- och energirådgivare stöttas i sin 
energiråd givning till olika målgrupper.

E-FoxES – Energisparande i Europas skolor handlar om att 
få eleverna att tänka på att spara energi och att använda 
energi effektivt. I en gemensam energispartävling kan skolor 
tävla och vinna priser i olika kategorier. Man undersöker 
också vilka faktorer som leder till att man lyckas bra med sitt 
energisparande. 

SCC – En hållbar klimatutmaning utmanar olika grupper att bli 
mer klimatsmarta när det gäller transporter, energianvändning 
och annan konsumtion. Det inspirerar och bidrar till EU:s energi- 
och klimatmål, 20-20-20. 

ActEE – Aktiviteter och kommunikation för effektiv energian-
vändning handlar om att ta fram billiga och effektiva verktyg 
för att kommunicera hållbar och effektiv energianvändning. 
Med hjälp av dem kan lokala offentliga aktörer och andra 
enkelt organisera kampanjer som ökar medvetenheten om 
energisparande.

GRACE –Stimulansåtgärder och energieffektiviseringsbidrag 
analyseras.  Kostnads effektivitet och påverkan hos offentliga 
och privata program som finansierar energieffektivisering 
granskas. I pågående program utvärderas vilka som är mot-
tagare av finansiering, hur nöjda de är, hur mycket energi de 
sparar och hur mycket växthusgasutsläppen minskar.

SUSTRAMM – Hållbara transporter och hållbart resande hand-
lar om att uppmuntra till ändrade attityder  och påverka 
transport beteenden. Riktlinjer och rekommendationer för 
Mobility Manegement i transportpolicyer tas fram. 

Effektiv energianvändning i kommunerna – utbildning och 
erfarenhetsutbyte  har som mål att kommunernas medarbetare 
ska tänka på effektiv energianvändning i det lokala arbetet på 
olika områden. Strategier och specifika verktyg för lokala utbild-
ningar av medarbetare tas fram och provas.

FIPREC – om finansieringsmodellers potential och vilka krav man 
kan ställa vid kontraktering av energisparåtgärder. Projektet 
bidrar till användbara lösningar på problem som kan uppstå i 
offentlig-privata partnerskap och projektfinansiering för insatser 
i energisektorn. Goda exempel samlas in och finansieringsverk-
tyg skräddarsys för att passa lokala myndigheter. 

RIEEB – Regional påverkan med energieffektiva byggnader 
handlar om vilken inverkan nationella lagar och regler har 
på byggnaders energieffektivitet. I Sverige deltar Goda Hus, 
Föreningen för energieffektiva byggnader i  Sydost. Validering 
tas fram som stärker och gör regionala myndigheters tillsyn av 
byggnader effektiv. 

CLIPART – Klimatplanering och undersökningsverktyg för 
regionala och lokala myndigheter handlar om att samla ihop 
och analysera den kunskap som finns om klimatförändring och 
energipolitik på myndigheternas ledningsnivå. En generell me-
tod för hur man kan planera med tanke på klimatförändringen 
tas fram och sprids i olika sammanhang.

PraTLA – Praktisk utbildning på lokala myndigheter  identifierar 
vad som kan göras lokalt för en effektivare energianvändning. 
Det handlar om att hitta studenter och utbildare som är lokala 
energiexperter och att ordna målinriktade praktiska utbild-
ningar på de lokala myndigheterna till ömsesidig nytta.

Mer information om subprojekten finns på webbplatsen
www.enercitee.eu/sub-projects

EnercitEE ska bidra till bättre lokala och regionala policyer och 
hjälpa till med kunskapsöverföring om effektiv energianvänd-
ning och hållbara transporter.

EnercitEE är ett miniprogram med 6 partner från 5 europeiska 
regioner. Ett långsiktigt resultat nås genom att direkt invol-
vera såväl konsumenter som offentliga aktörer som utformar 
policyer i aktiviteterna.

Erfarenhetsutbyte är en viktig del av miniprogrammet där 
partner tar fram verktyg för policyer, goda exempel, fallstudier 
och ordnar utbildningsaktiviteter samt interregionala sym-
posier.

Elva subprojekt har beviljats ekonomiskt stöd efter två öppna 
ansökningsomgångar. I varje subprojekt arbetar partner från 
minst tre av regionerna i EnercitEE. 

Erfarenhetsutbyte och dessutom gemensamma och regionala 
aktiviteter i subprojekten ska bidra till bättre lokala och regio-
nala policyer för effektiv energianvändning hos med borgare 
och offentliga lokala aktörer.

Goda exempel på effektiv energianvändning på olika områden 
är viktiga att lyfta fram liksom rekommendationer för policy-
arbetet.
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